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Församlingsråd
Medlemmarna i Lödöse och Skepplanda-

Hålanda församlingar inbjudes till  
information om församlingsråd.

Efter informationen nominerar vi personer 
till församlingsrådet.

Tid och plats:
Söndagen 17 november i St Peders och 

Skepplanda kyrkor
efter gudstjänsterna som börjar  

kl 10.00 i båda kyrkorna

Mera information på hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vivianne Wetterling, kyrkoherde
www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikcaféet i Nols kyrka  
tisdagen den 19 november kl 18.30

Dina bästa 

NATURBILDER!

Vi visar inkomna naturbilder 
till vacker musik!

P.g.a sjukdom blev det inte av i våras,  
  men nu gör vi ett 
  nytt försök!
  Välkomna och njut!

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Många mötte upp denna dag och ett tack ska 
framföras till hemtjänsten för sin medverkan 
till att boende kunde komma till lokalerna 

och lyssna på musiken som bjöds.
Underhållarna, Gunilla Hansson och 

Stig Alfredsson, var på ett strålande humör 
denna dag och ordföranden i PRO Nödinge, 
Harry Fischer, var inte sen att tacka dem för 
sitt framförande.

Som sig bör bjöds de närvarande på Gustav 
Adolfs-bakelser och tillhörande kaffetår. 
Någon

uttryckte sig, att bakelsen ”satt som den 
skulle”. Jag håller med!               Rune Dahl

Gustav Adolfs-firande 
på Nödinge servicehus

Gunilla Hansson och Stig 
Alfredsson underhöll i sam-
band med Gustav Adolfs-fi-
randet i Nödinge servicehus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SKEPPLANDA PASTORAT
Nyvalda kyrkofullmäktige
mandatperiod 2014-2017

sammanträder
Tisdag 26 nov kl 19

Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård Claesson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda församlingar

Denna vecka har det 
varit full fart i SPF Ale-
bygden. Det var nytt del-
tagarrekord i måndagens 
stavgång på Dammekärr 
med 21 personer. Mycket 
tack vare att Ryds stav-
gångsgrupp har anslutit 
sig till oss. Samma dag 
besökte 16 medlemmar 
Älvängens reningsverk (se 
separat artikel). På tisdag 
och onsdag bakade ett tju-
gotal hos Irene och Mats 
i Baggebo, Kvarnabo. 
Nästa dag besökte 16 
SPF-are en av Göteborgs 
moskéer i Högsbo och 
fick en intressant guid-
ning. Fem medlemmar 
snickrade i Aktivitetshuset 
i Älvängen under Lars-
Erik Asps ledning.

Fredagsvandringen 
gick i Knaptorp, Älvängen 
och lockade 33 personer. 
Tage Svensson hade lagt 
upp routen och hade hjälp 
av Ann-Marie Meuller 
(född Andersson). Hon 
har vuxit upp på släkt-
gården, som har ägts av 
Gustav Vasas andra hustru 
Margareta Leijonhuvud, 
och hade mycket intres-
sant att berätta.

Denna vecka går vand-
ringen i Fontin, Kungälv.

Annat som står på pro-
grammet är julbordet på 
Matglädje i Nol den 22 
november. Det är stressigt 
att vara pensionär…

Lennart Mattsson

Månadsträffen hos SPF 
Götaälvdalsbygden den 7 
november inleddes med 
att ordförande Kerstin 
Andersson hälsade välkom-
men och lämnade över till 
trafikansvarig Jan-Peter 
Eldh från SPF Älvsborgs 
norra distrikt. Han pekade 
på hur viktigt det är att 
använda bilbälte, hålla has-
tighetsgränser och hålla sig 
nykter för att kunna sänka 
antalet olyckor i trafiken och 
visade aktuell statistik som 
styrkte hans information. 

Kerstin Andersson berät-
tade sedan om begreppet 
ålderism, ett begrepp som 
innebär att uppmärksamma 
hur äldre människor diskri-
mineras i samhället. Hon 
informerade också om lucia-
festen i Hjärtums bygdegård 
12 december och om kom-
mande resa till Falkenbergs-
revyn, där antalet platser är 
begränsat och det gäller att 
anmäla sig snarast. Kerstin 
Andersson avslutade med 
att tacka laget som deltagit i 
distriktstävlingen Hjärnkoll 
och där placerat sig på en 

hedrande fjärdeplats.
Kantor Christina Mell-

berg hade utformat dagens 
melodikryss och det visade 
sig vara ett kryss som fick 
deltagarna att ibland nicka 
igenkännande, ibland sjunga 
med och på slutet fundera 
ihärdigt över tomma rutra-
der. Kort sagt, ett perfekt 
melodikryss! Åtta mötesdel-
tagare hade löst hela krysset 
och Gull-Britt Kihlström, 
Gösta Mellberg och Bir-
gitta Foxér fick ta emot fina 
priser.

Träffen avslutades med 
dragning på lotteri och 
mycket nöjda deltagare 
begav sig ut i höstrusket 
efter att ha lovat följa upp-
maningen från trafikinfor-
matören.         

SPF Alebygden 
på gång

Succé för melodikryss

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Musikgudstjänst 17 november
17.00 Surte Kyrka
”Vaka-Vänta” Barnkören Peacedrums. 
Under ledning av  Ida Andersson. Piano: Johannes Båld.

Onsdagsträff 20 november
14.00 Surte församlingshem
”David från Apoteket” besöker oss. Fika.

Välkomna!

JOHNNY CASH
En mässa med musik av

Välkommen

JUST ONE MORE MILE
Andreas Tengelin 
Magnusson BAND

Pastor Per Kjellberg

Servering - Fri entré

17 NOV 
17.00

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

NYVALDA
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda församling
för mandatperioden 2014-2017

kallas till sammanträde 

onsdagen den 27 nov.
kl. 19.00  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Stig H Gustafson, ålderspresident


